
 

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i 

Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 56 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 
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Wallenstams visuella identitet tar guld i Svenska 

Designpriset 

Wallenstams logotyp och visuella identitet prisas med en guldplacering i tävlingen Svenska 
Designpriset, hela Sveriges tävling i design och kommunikation. Igår fick design- och 
varumärkesbyrån Paradigm Brand Consultancy ta emot det prestigefyllda priset i kategorin 
Identitet Redesign för sitt fina arbete med Wallenstams nya identitet.  

Motiveringen till guldplaceringen lyder: För påminnelsen om att ett genomtänkt ”myrsteg” kan bli ett 

sjumilakliv. Det här är en redesign som är elegant, stilren och samtidigt full av liv. Juryn lyfter på 

hatten. 

– Det är fantastiskt roligt och ett riktigt fint pris vi är stolta över, vår visuella identitet fick ett väldigt 

fint lyft i och med lanseringen i slutet av 2019. En moderniserad identitet och ett uttryck som tydligare 

speglar bolagets vision och värderingar, säger Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör för 

Wallenstam. 

Myran, som har varit en självklar del av Wallenstams logotyp och varumärke sedan 50-talet, fick i och 

med sin nya design en modernare look. Den symboliserar samarbete, uthållighet, styrka och konsten 

att bygga flerfamiljshus på noga utvalda ställen. Egenskaper som värdesätts högt inom bolaget. 

Svenska Designpriset som tävling är öppen för alla som arbetar med grafisk design, formgivning och 

visuell kommunikation. Tävlingen är uppdelad i ett antal  kategorier. Guldmedaljen som Paradigm 

Brand Consultancy har fått ta emot för sitt fina arbete med Wallenstams nya identitet avser kategorin 

”Identitet Redesign”. 

   

 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB, tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38 

www.wallenstam.se 

Wallenstams logotyp finns i två versioner, namnlogotypen som består av myran centrerad ovanför ordmärket ”Wallenstam” 

samt W-logotypen som består av myran till höger om W, en  förkortning av Wallenstam.  

http://www.wallenstam.se/

